
Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP 

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às vinte horas e 

quarenta minutos, no auditório da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer,  

teve início a 5ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal de 

Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, convocada por intermédio 

do edital publicado na edição nº 1066 do Jornal Oficial, para deliberar sobre a 

seguinte pauta: 1) Eleição do novo coordenador da Comissão Temática que 

acompanhará as ações do governo, em substituição do Conselheiro Sidney 

Cleber de Oliveira.  A Assembleia contou com a participação de doze 

Conselheiros, representantes da sociedade civil, um conselheiro representante 

da SEGEP e um munícipe cujas presenças estão assinaladas no Livro de 

Presença. Os Conselheiros Juscemar Christiane Raymundo, justificou sua 

ausência. Do Poder Público não compareceu nenhum representante das 

Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

Meio Ambiente, Segurança Pública e Obras.  1) Eleição do novo coordenador 

da Comissão Temática que acompanhará as ações do governo, em 

substituição do Conselheiro Sidney Cleber de Oliveira: inicialmente a 

Conselheira Mara Silvia Marques Moreira solicitou sua inclusão nesta 

Comissão Temática, aceita pela plenária, ao tempo em que reclamou não ter 

sido incluída na Comissão que elaborou o Regimento Interno, a despeito de ter 

manifestado este desejo junto ao Presidente. O Presidente retrucou informando 

que a Conselheira não respondeu à mensagem eletrônica que pedia sua 

manifestação em relação à composição da Comissão. Passando ao tema 

central, a Conselheira Rita Martins manifestou interesse em atuar como 

coordenadora da Comissão e a Conselheira Mara Moreira como substituta em 

caso de impedimento eventual da titular. A plenária se manifestou 

favoravelmente de modo que a Comissão passa a ter a seguinte composição: 

Carlos Henrique Bastos dos Santos, Claci Heinrichs, Gildo de Moura Pires, 

Isabel C. Melo do Nascimento, Juscemar Christiane Raimundo, Mara Silvia 

Marques Moreira, Marisa Aparecida Dias, Paulo Leandro Schleder de Souza, 

Tania Maria do Nascimento, Sidney Cleber de Oliveira e Rita Azevedo Martins, 

sob a coordenação desta última e que, nos seus impedimentos eventuais será 

substituída pela Conselheira Mara Silvia Marques Moreira. Nada mais havendo 

a tratar, a assembleia foi encerrada às vinte e uma horas e dez minutos e 

lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, 

Marisa Aparecida Dias – Conselheira e Secretária “ad-hoc” e Vanderlei 

Campos, Presidente do CMPOP. 
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